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BRAZILA ESPERANTISTO

BRAZILA LIGO ESPERANTISTA
(Liga Esperantista Brasileira)

11

(Reconhecida de Utilidade Publica por 
Decreto n. 4356, de 26 de Outubro de 

192D
Unuiĝo Kreas Forton

BSTATUTOS

Art. Io — A BRAZILA LIGO ESPERANTISTA 
(B. L. E.), fundada em 21 de Julho de 1907, 

j' ' com séde na cidade do Rio de Janeiro, tem por 
fim :

a) Dirigir a propaganda gerai do Esperanto no 
’ Brasil;

b) Fazer propaganda do Brasil no estrangeiro por 
meio do Esperanto ;

c) Çolligar e auxiliar os grupos esperantistas ;
d) Organizar regulamentos para exames de Es

peranto e dar os respectivos diplomas ;
e) Promover a creação de cursos superiores e por 

correspondencia ;
f) Representar a opinião dos esperantistas brasi

leiros que lhe furem filiados :
g) Sup» rintender a organização de congressos 

brasileiros de Efperanto ;
h) Editar o BRAZILA ESPERANTISTO.

Art. 2° — A «Brazila Ligo Esperantisti» consiste de:
a) Socios fundadores ;
b) Socios isolados ;
c) Socios bemfeitores ;
n) Socios honorarios ;
e) Grupos f liados (sociedades, associações, club*, 

etc.)
J Io — São spcios fundadores todos cs que se acha

vam quites em 13 de Dezembro de 1913.
§2° — São socios isoladcs todos os que pagam uma 

contribuição annual de 5$000.
2 3° — E’ socio bemfei or toda a pes>ôi que fizer 

á B. L. E. uma doiçã» de, pelo meno*, 
2005000.

2 4o — E’ socio honorario toda a pes^ô i que prestar 
graioi-a s rviç s á B, L. E. Este titulo será 
dado p r um congresso brasileiro de Esperanto.

2 5 — São grup »* filiados todos os qu“, acceitando 
es|e regulamento, pagam uma quota annual de, 
pelo menos, 1S$OOO, correspondente a seis so
ei »s. a razã > de 2$500 cada um.

§6° — Os pagamentos são feitos adiantadamente.
Art. 3o — A «Brazila Ligo E-peranlisti » nâo inter

veni nas questões que dizetn respeito á vida 
interna dos grupos filiados, que podem livre
mente agir, segundo os seus estatutos .

Art. 4o — Os socios têm direito a: - •
a) Receber gratuitamente o «Brazila Esperan

tisto», orgam official da B* L. E.
b) Gosar de abatimento nos livros ou outras pu

blicações feitas pela B. L. E.
2 Io — Os grupos filiados podem, gratuitamente, 

publicar no orgam official informações sobre o 
movimento esperantista local. •

Art. 5o — A «Brazila Ligo Esperantista» reunir-se-á 
em sessões ordinárias de trez em trez mezes,

nas quaes tomarão parte os membros da direc
toria, os socios isolados e os delegados dos gru
pos filiados.

j 1* — Os membros da directoria e os socios isolados 
têm direito a um voto cada um,

J 2o — Os delegados de grupo filiado têm direito 
a tantos votos quantas vezes a contribuição 
total do grupo contiver a quota annual de 
um socio isolado. Esses votos poderão ser 
accumulados por um delegado ou repartidos por 
dois ou mais.

Art. 6o — A «Brazila Ligo Esperantista» será diri
gida por uma directoria composta de um pre
sidente, um vice-presidente, um secretario geral, 
dois secretários e um thesoureiro.

2 unico — A directoria será eleita durante os Con
gressos Brasileiros de Esperanto, ou em assem
bléa geral se houver um intervallo superior a 
dois annos entre dois Congressos.

STRARO de B. L
Honora prez — D-ro Everardo Backheuser. 
Prezidanto — Ing. A. Couto Fernandez. 
Vicprezidanto — D-ro Venancio da Silva. 
Ĝenerala sek — Ing. H. Motta Mendes. 
i* sejç— S-ro Odilio Pinto.
2* sek — F-ino Yrany Baggi de Araujo. 
Kasisto — S-ro E. Felix Tribouillet.

k

GRUPOJ ALIGINTAJ AL «B. L E.»‘ j

1. BRAZILA KLUBO «ESPERANTO». (1906) Si
dejo • Praça /5 de Novembro, ioi, Rio de Janeiro.

2. ESPERANT - KLUBO DE AR ACAJU’. (1907). 
Sid» j ». Aracaju, Sergipe.

3. VIRINA KLUBO. (1912) Sideju Rua Gine rai 
Seve» iano. ijo. Riode Janeiro.

4. G«UPO ESPERANTISTA «COUTO FERNAN
DES». (1914). Sidejo: Rua Collaris Moreira, 116. 
S. Luiz. Maranhão.

5. NOVA S AMIDEANARO 1919).Ru 1 Tristão Gi n- 
çalves> 246. Fortaleza. Ceard

6. ESPERANTISTA RONDETO «VERDA STI 
LO» (1919). São Bonifacio. Correio de 7 hei eso- 
polis. S. Calhartna.

7. VERDA STELARO. (1920). Rua Paysandu, 7SI. 
Petolas. Rio Grande Sui.

8. ESPERANTISTA GRU PO «EN h.RGIO» (1921). 
Instituto Historico e Geographica. Belém. Pata'.
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Brazila Ligo Esperantista kaj la Brazila 
Registaro

La lan de Decembro de 1920 la deputitoj 
s-roj E. Mesquita kaj C. Lima prezentis pro
jekton de leĝo, laŭ kiu Brazila Ligo Esperan
tista estas konsiderata societo de publika uti
leco.

D-ro Leoni Ramos 
favore raportis tiun ĉi 
projekton, kiu estas en 
Junio 1921a aprobita deA 
la Deputata Cambro kaj 
sendita al la Senato.

Senatano d ro Godo
fredo Vianna finis sian 
bonegan raporton per la 
jenaj vortoj : «Tiu ŝu fi
cas por ke la Senato 
povu rekoni la utilecon 
vere efikan, kiun la Ligo 
alportos al la altaj naciaj 
interesoj.»

Tiu ĉi raporto estas 
unuanime aprobita de la 
Leĝa kaj Justeca Komi
tato kaj la projekto pos
te de la Senato.

La rezolucio de la 
Parlamento estas tiam
sendita al d-ro Epitacio Pessôa, prezidanto de 
la Republiko, kiu ĝin sankciis la 26an de Ok
tobro lasta per la dekreto n. 4356.

Brazila Respubliko
D-RO EPITACIO PESSOA 

Prezidanto de la

Je la 12a de Novembro d-ro Epitacio Pes
sôa ricevis la antaŭe permesitan viziton de ko
mitato konsistanta el s-roj inĝ. A.Couto Fer

nandes, prezidanto de Brazila Ligo Esperan
tista; d-ro Nuno Baena, prezidanto de Brazila 
Klubo «Esperanto» kaj inĝ. A. C. de Arruda 
Beltrão, prezidinto de la Organiza Komitato 
de la 6a Brazila Kongreso de Esperanto, kiu 

lin dankis pro la sankcio 
de la Parlamenta re
zolucio, la kiu Brazila 
Ligo Esperantista estas 
konsiderata kiel societo 
de publika utileco.

Lia Prezidanta Moŝ
to diris ke li ĝin san
kciis tute plezure, ĉar li 
estas konvinkita ke la 
internacia lingvo Espe
ranto estos tre utila al la 
Homaro dank’ al ĝia lo
giko kaj facileco, kiujn 
li mem konstatis post le
gado de esperanta gra
matiko.

Li promesis sian hel
pon al la propagando de 
Esperanto kaj precipe al 
ĝia instruadoen publikaj 
lernejoj.

La komitato donacis al d-ro Epitacio Pes
sôa kelke da esperantaj libroj, kiujn li dankis, 
promesante ellerni la helpan lingvon, tuj kiam 
li havos disponeblan tempon.

La ĵurnaloj priparolis pri tiu vizito, kiu 
certe plirapidigos la propagandon de Esperan-, 
to en Brazilio.
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0 Dr. Epitacio Pessôa e o Esperanto

O Sr. Presidente da Republica recebeu, bonteni, cm au
diencia, uma commissão de esperantistas constituída pelos 
drs. A. Couto Fernandes, presidente da Brazila Ligo Espe
rantista; Nuno Baena, presidente do Brazila Klubo Espe
ranto-A. C. de Arruda Beltrão, presidente da Commissão 
Organizadora do 6o Congresso de Esperanto. A Commissão 
foi agradeeer a assignatura do decreto que considera de utili
dade publica a referida associação.

O chefe do Estado declarou que assignara o decreto com 
muito prazer, pois acredita que o Esperanto póde prestar va
liosos serviços á humanidade, graças á sua facilidade e logica, 
como teve occasião de verificar ao ler nma grammatica nesta 
lingua ; declarou mais que empenhará todo seu apoio ao Es
peranto e principalmente no que'diz respeito ao seu ensino 
nas escolas publicas, de accordo com a lei municipal sobre o 
assumpto.

(Das “Varias” do “Jornal do Commercio”, de 13 de No
vembro. - « . -

Decreto N. 4 356 —de 26 de Outubro de 1921
Considera de utilidade publica a Brazila Ligo Esperantista 

(Liga Esperantista Brasileira), com sede nesta Capital.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e cu san- 

cciono a resolução seguinte:
Art. F E’ considerada de utilidade publica a Brazila Ligo 

Esperantista (Liga Esperantista Brasileiraj, com se'de nesta 
Capital.

Art. 2o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 26 de Outubro de 1921,100’ da Indepen

dencia e 33’ da Republica.
Epitacio Pessôa. 

Joaquim Ferreira Chaves.

0 XIV Congresso Universal de Esperanto
(6 a 12 de Agosto de 1922)

O Congresso de Piaga escolheu a cidade de Helsinki 
(Helsingfors), capital da Finlandia, para ahi realizar-se o 
XIV Congresso Universal de Esperanto.

O successo desta reunião esperantista está assegurado 
pela participação do governo da Finlandia, que reconhe
cendo o alto valor do Esperanto, dello se utiliza para 
ilina efticaz propagandado seu paiz. A Finlandia teráo 
seu primeiro congresso internacional, em que se farão 
representar dezenas de paizes, quer ofti ciai mente, quer 
partícularmente, crea ndo assim uma aproximação bene
fica aos interesses nacionaes e aos da humanidade.

O animacio official deste Congresso é firmado, entre 
outros, pelos suis Carl Euckel, embaixador especial e mi
nistro acreditado da Finlandia em Paris; Rudolf Holsti, 
ministro das Relações Exteriores; Nilo Liakka, ministro 
da Instrucção Publica e Cultos ; Oskari Mantere, vice- 
presidente do Parlamento; G. J. Ramstedt, encarregado 
de negocios em Tokio ; E. N. Setala, ex-ministro da Ins
trucção Publica e actualmente membro do Parlamento ; 
Vaino Vuolijoki, presidente «to Parlamente.

A viagem á Finlandia é menos longa do que á primeira 
vista parece, e a Commissão Organizadora providenciará 
para tornal-a mais curta e agradavel. Vapores especiaes 
partirão de Hull, de Áutuerpia e de Stettin conduzindo 
os congressistas, que serão recebidos nesses portos pelos 
delegitoj de U. E. A (Universala Esperanto-Asocio). O 
Congresso será realigado em Agosto de 1922 e durará uma 
semana. * . .,

Os esperantistas e outras pessoas que desejarem adhe- 
rirao Congresso, podem informar-se com o delegado de 
U. E. A. no Rio de Janeiro (Praça 15 de Novembro, n. 101, 
2° andar/ ’

CIRKULERO

Estimata Sinjoro
La Nacia Ekspozicio de la Memoriga 

Centjara Datreveno de la Brazila Sende
pendeco prezentas al Esperanto bonegan oka
zon por elmontri ĝian forton kaj disvastigon. 
Krom la grava komisio jam donita rilate al la 
ekspedo de prospektoj diverslingvaj kaj en Es
peranto, B L.E. okupos apartan ĉambron in
terne de la loko de l’Ekspozicio. B.L.E. inten
cas fari grandegan montron de Esperantaĵoj, 
kaj por atingi tian celon ĝi bezonas la helpon 
de la tuta esperantistaro. Ni esperas, ke vi 
sendos al ni ĝustatempe gazetojn, revuojn, 
verkojn (literaturajn, lernigajn, muzikajn), 
katalogojn, glumarkojn, insignojn, propagan
dajn afiŝojn, k.t.p., k.t.p.

Li ŭ peto, ni resendos al vi post la ferino 
de la Ekspozicio, la Esperantaĵojn de vi sen
dotajn, aŭ ni vendos ilin eventuale je via 
konto. Tiuokaze bonvolu montri la prezon.

Altestime
Brazila Ligo Esperantista

A Liga das Nações e 0 Esperanto

Em sua Assemblea Gerai de 15 de Setem
bro ultimo, a Liga das Nações resolveu, de 
accordo com a proposta de representantes de 
13 Estados, incluir na Ordem do Dia da pró
xima reunião em 1922, a questão do ensino do 
Esperanto nas escolas publicas, e incumbir o 
secretario geral de preparar até lá um relatorio 
completo e documentado sobre o assumpto, 
e especialmente sobre os factos de observa
ção e resultados obtidos.

A Directoria da «Btazila Ligo Esperan
tista» recebeu da Secretaria da Liga das Na
ções o seguinte officio :

39/T5531 /579. Genéve, 9/8/21 .
Senhores.
Tenho a honra de accusar o recebimento 

de vossa mensagem de 10 de Agosto, em favor 
do Esperanto, que vos dignastes de enviar aos 
Membros da Liga das Nações.

Immediatamente publicamos um resumo 
dessa mensagem, indicand o o numero das as- 
signaturas, no Jornal Official da Segunda As
semblea, para que todos os Delegados pudes
sem delia tomar conhecimento.

Acceitae, Senhores, a expressão de meus 
sentimentos muito elevados (as.) O. Halecker.

Secretaria. Secção dos Escriptorios In
ternacionaes.
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Al d-ro Nuno
JE LMEMORO 

aena)

Memore donacis beletan ringeton 
al mi plej amata knabino.
Por pruvi la amon ini donis rozeton 
al mia de l’koro reĝino.

A

Si metis la rozon de sanga koloro 
en sian de preĝoj libreton.
En tempoj de ĝojo, maldolĉa doloro, 
mi portis la karan ringeton.

Ho, multe da tempo ankoraŭ ne pasis 
de 1’rozo jam velkis la floro.
Amata knabino la mondon forlasis 
jam ĉesis la bato de 1’koro.

Mortante penadas ŝi ĉirkaŭ min preni 
tuŝita de mia ĉagreno :
«Ne ploru, karulo, ni devas kunveni 
de Dio en bela ĝardeno.

«Kaj, kiam vi venos al pordo ĉiela, 
mi konos vin per la ringeto ;
snr brusto la mia, spirita, anĝela, 
florados la ruôa rozeto».O

Theo doro A. Doleys.

Tupaceretan. Rio Grande Sui.

MALDOLĈA
Ida Bae eini

Mi ne scias kiel Inuitaj el miaj lernan- 
tetoj sukcesis ekscii ke tiu tage estas (mia 
naskiĝa datreveno. Mi vidis ilin (a-lveni al 
la lernejo, festvestitaj n kaj kun donaceto 
en la imanoj. Iu portis al mi elegantan 
plumingon, alia meslibron, 'jalia ilarujon, jalia 
belan bukedon ide. freŝaj floroj.

Tiu sceno min konsolis kaj malĝojigis 
samtempe; ĝi (min konsolis, ĉar ia esprimo 
de danko kaj amo, kiu alvenis al mi de 
tiuj bonaj infanoj, tuŝis mian koron kaj 
influis por ke fmi trovu malpeza ĉiun su
feron ; ĝi min (malĝojigis, ĉar mi pensis 
ke la 'mono (elspezita per tiuj aĉetaĵoj po
vus esti uzata pli noble. Tamen mi rice
vis serene tiujn karajn ampruvojn.

Nur unu knabeto, Ia plej malriĉa, (do
nacis al fmi nenion; sed pro lia aspekto 
embarasita kaj pro lia ŝajno malĝoja mi 
imagis kiel li devus suferi. Mi alvokis lin 
kaj, kiam li troviĝis proksime, mi ofte lin 

ĉirkaŭprenis kaj kisis Jin. Kuraĝigita per 
tiuj karesoj, la kompatinduleto metis en 
miajn manojn (malgrandegan pakaĵejon kaj 
kontite forkuris. Surprizite, scivole kaj de 
neniu rimarkite 'mi ĝin malfermis. Ĝi es
tas... divenu... tri (malgrandaj pecetoj da 
sukero I1

Mi revokis lin kaj...:
— Kiu diris al vi jke imi ŝatas la sukeron ? 

mi demandis al Ii ridante.
— Neniu, li respondis, mi mem' divenis 

tion ! Mi ankaŭ ĝin ŝatas tiom!
— Kaj vi, mi rediris kortuŝita, ĝin jpe 

tis al via panjo?...
— Ne, sinjorino, li tuj respondis, ana 

petis nenion al neniu. Mi (rezervis la mian.
— Nu...

— Mia avino, donante al mi kafon kun 
lakto, metas ĉiam' en mian tason tri (mal
grandajn pecetojn da sukero por ĝin dol
ĉigi. Mi forprenis la sukeron.

— K>j la kafo kun Jakto ? mi demandis 
sentante la gorĝon premata.

ĝin maldolĉan I- *« — Mi trinkis
Marjo, malgranda Marjo, kie vi es

tas? Eble la fumo de la fabrikoj nigrigis 
vian anĝel vizaĝon, eble ivi plugas la kam
pojn/kie la glaeno blondiĝas aŭ la vinbero 
maturiĝas je suno; eble vin akceptis la 
ŝipoj aventuremaj, kie la 1 aboio jestas tiel 
trompanta... Sed, kip ajn vi estas, labo
risto, terkulturisto aŭ imaristo, via koro es
tas inter la (noblaj kloroj, P°r kiuj amo 
estas sufero, abnegacio iestas devo. Marjo, 
se vi povus dum memento, eniri en mian 
studĜambreton, vi vidus (multe da libroj, 
multe da ludiloj; sed vi vidus ankaŭ, kon
servatajn en malgranda vitrakloŝo, tri (mal
grandajn pecetojn da sukero, nomon, da
ton I :<

El itala lingvo tradukis

Carlos Domingues

Novo successo do Esperanto
Realizou-se em Trieste, no proximo mez de Setembro 

passado, o XI Congresso da Sociedade para o Progresso 
das Sciencias, a mais alta organização scientifica italia
na. Por essa occasião foi approvada a Beguinte resolu
ção :

«O Congresso da Sociedade Italiana para o Progresso 
das Sciencias, reunido em Trieste, depois de ouvir o rela
torio do Professor Alberto Alessio, sobre o emprego do 
Esperanto nas communicações internacionaes, iaz votos 
paia que todos os estudantes, e em gerai todas as aucto- 
ridades favoreçam a disseminação do Esperanto como 
meio efficaz de compreliensão entre as pessoas de nações 
diversas, e bem assim nomeia uma commissão para apre
sentar, na próxima reunião, um relatorio sobre as condi
ções do movimento universal do Esperanto, opinando 
pelo melhor meio de facilitar o seu desenvolvimento.»
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Brazila Klubo "Esperanto”* • •
2* Konsilantara Kunsido en la 22* de 

Oktobro de 1921. s

La sekretario legas sciigan de S-ino Ra
chel Bessa, kiu pravigas ŝian foreston.

D ro Venancio da Silva diras, ke oni devas 
peti, ke la direktoroj de privataj kaj publikaj 
lernejoj permesu la malfermon de kursoj 
Esperantaj en siaj lernejoj. Ĉiuj apogas la 
ideon de d-ro Venancio da Silva.

La prezidanto diras, ke li havas pli mal
pli la saman opinion, kaj li.legas projekton de 
letero sendota al la direktoroj de privataj ler
nejoj. La redaktado de la letero estas apro
bita.

Inĝ. Motta Mendes prezentis la ideon 
presigi propagandilojn, konsistantajn el resu
mo de la gramatiko sur flanko de poŝtkarto 
aŭ paperfolio, kaj sur la alia flanko el opinioj 
de gravaj asocioj kaj eminentuloj. La ideo 
estas akceptita.

2* Ordinara Estrara Kunsido en la j? de 
Septembro de 1921. — Prezidas d-ro Nuno 
Baena. La protokolo de la Ia kunsido estas 
aprobita. S-o Alcindo Terra demandas, cula 
prezidanto jam faris, kion la Konsilantaro 
konsilis-

La prezidanto kelarigas, ke konsiloj ne 
estas devigaj decidoj, sed nur helpon. La 
prezidanto agas laŭ la cirkonstancoj. Li povas 
diri, ke li sendis inviton al ĉiuj anoj, por ke 
ili penadu pligrandigi la nombron de la klu
banoj proponante almenaŭ unu novan mem
bron, kaj jam kvar el ili plenumis la peton.

j? Ordinara Estrara Kunsido en la za de 
Oktobro de 1921.— Prezidas d-ro Nuno Baena.

Estas akceptitaj adeptoj : S roj Dyoni- 
sio Marcionillo de Souza kaj inĝ. Annibal 
Pinto de Souza, proponitaj respektive de inĝ. 
Antonio Carlos de Arruda Beltrão kaj de s-ro 
Octavio de Azevedo Macedo.

Laŭ propono de la prezidanto, oni aprobas 
kondolencan voĉon pro la morto de generalo 
Thaumaturgo de Azevedo, kiu dum kelkaj 
jaroj, kiel prezidanto de Societo de Geografio 
de Kio de Janeiro, ĉiam pruvis sian simpation 
al Esperanto.

La prezidanto sciigas, ke la sidejo estis 
honorata de la vizito de s-o Enrique Legrand, 
klera kaj sindona samideano, kiu reprezentis 
oficiale la Respublikon de Urugvajo ĉe la Kon
greso Universala de Esperanto, okazinta en 
Praga, ĉefurbo de Ĉehoslovakujo. .

4* Ordinara Estrara Kunsido en la j* de 
Novembro de 1921. — Prezidas d-ro Nuno 
Baena.

La sekretario legas oficialan leteron de 
la Organiza Komitato de la XX Kongreso de 
Amerikanistoj, okazonta la proksiman jaron 
en Rio de Janeiro, sciigante, ke laŭ propono 
de d-ro Antonio Carlos Simoens da Silva, 
Brazila Klubo Esperanto estas akceptita kiel 
membro de la nomita Kongreso.

La prezidanto sciigas, ke dezirante efek
tivi la ekskursojn kaj paroladojn jam konsi
liajn, li invitis s-on Annibal de Souza por 
gvidi la unuan karavanon esperantistan al la 
Nacia Muzeo, kaj f-inon Maria Luiza Bocayuva 
for fari la unuan paroladon.

La prezidanto sciigas, ke li sendis cirku
leron al la direktoroj de privataj lernejoj en 
Rio de Janeiro, proponante starigi kursojn de 
Esperanto, kaj ke li atendas la respondon ĝis 
la 30? de Decembro, limtempo montrita.

D-ro Nuno Baena estas elektita Delegito 
de U. E. A. en la Regiono Rio de Janeiro, 
kaj s-ro Odilio Pinto, vicdelegito.

la j? de5? Ordinara Estrara Kunsido en 
Decembro de 1921. Prezidas d-ro Nuno Baena.

La protokolo de la 4a kunsido estas apro
bita La prezidanto sciigas, ke li aligis B. K. 
E. al U. E A., kaj ke la kotizaĵo estas pa
gita. La estraro difinas la tagojn por la eks
kurso al Nacia Muzeo kaj por la parolado de 
Fraŭlino Bocayuva.

La prezidanto proponas, ke B. K. E. 
aĉetu la verkojn de Zamenhof ankoraŭ ne ek
zistantajn eu ĝia biblioteko. La estraro 
aprobas.

La prezidanto petas, ke B. K. E. pli vigle 
propagandu Esperanton, porketa brazilaj es
perantistoj akompanu la tutmondan esperan
tistaron en ĝia vigla agado. La estraro konsen
tas kun tia ideo, kaj promesas ĝin efektivigi.

LT. E. A.
La nuna Delegito estas D-ro Nuno Baena 

(Praça 15 de Novembro, IOI, 2° andar) kaj 
vicdelegito S ro Odilio Pinto.

La kotizaĵoj por la jaro 1922 estas la je
naj : membro ordinara — 5.00 fr, svisaj; mem
bro-abonanto — 12.50 fr. sv.; Esperantia En
trepreno — 12.50 fr. sv. ; subtenanto —
25,00 fr. sv.; membro dumviva — 300 fr. sv.

Samideanoj dezirantaj aliĝi al la grava 
Universala Esperanto — Asocio, sin turnu al 
la Delegito en Rio de Janeiro, se ne ekzistas 
en sia Regiono, aŭ rekte al la Centra Oficejo 
(Rue du Theatre, 12, Genève).
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Esperanto en gimnazioj de Bulgarujo

Duni monato julio la parlamento de Bul
garino voĉdonis novan leĝon de publika ins
truado lau kiu (art. 143) Esperanto estos ins
truata kiel fakultativa studobjekto en la bul
garaj realaj lernejoj.

La nova programo de instruado akiros 
povon komence de la venonta lerneja jaro.

Tamen, konsciante la altan valoron de 
internacia lingvo kaj en deziro pruvi sian ple
nan simpation al la esperanta movado, la 
ministro de publika instruado, Sro St. Omar- 
ĉevski, petis de Centra Komitato de Bulg. 
Esp. Societo liston de esperantistoj, kiujn li 
oficigos kiel lektorojn de Esperanto en gim
nazioj dnm la nuna jaro.

Per dekreto N0 4841 de 7-a de oktobro Sro 
Ministro obeigas la nomitajn en la listo perso
nojn kaj post kelkaj tagoj 29 oficialaj lektoroj 
komencos instruadi Esperanton en granda 
nombro da knabaj kaj knabinaj gimnazioj de 
Bulgarujo.

Estas elektita Agento de tiu Ligo por 
Brazilio s-ro inĝ. A. Couto Fernandes, La
ranjeiras, 225, Kio de Janeiro.

Celoj;
(1) Disvastigi la skoltajn idealojn per Esperanto.
(2) Disvastigi Esperanton inter ^iulandaj skoltoj.
(3) Krei skuitan literaturon en Esperanto.
(4) Eldoni internacian skoltan gazeton au revuon
(5) Solidarigi la senton de frateco, komunan ĉi

la du movadoj, inter diversnaciaj junuloj.
Aliĝo : 2 anglaj ŝilingoj (3$000J

0 Esperanto e o Commercio
«Les Echos»,a grande revista commercial franceza, 

que se publica em Paris, já de algum tempo vem se ba- 
teudo pela acceitaçâo do Esperanto, como lingua interna
cional do commercio.

Ultimamente, em sua edição de 14 de Setembro, offere- 
ceu a seus leitores a traducção gratuita para o Esperanto 
de suas cartas e documentos, escriptos em francez,e, vice- 
versa, a traducção franceza gratuita de cartas e do
cumentos escriptos em Esperanto.

Qualquer commerciante poderá dirigir-se em Espe
ranto a sens collega8 francezes, na certeza de ser coir.pre- 
hendido.

Les Eclios» reme t terá um exemplar de sna edição, 
contra um pedido escripto em Esperanto e um franco oii 
quatro coupon-rlpon«e, dirigidos á Rue Martel, 2 et 4, 
Paris.

Internacio Katolika

Internacio Katolika (Ika), kiu akceptis 
ankaŭ Esperanton kiti oficialan lingvon, bone 
progresas. En pli ol 30 landoj laboras direkto
roj kaj en preskaŭ ĉiuj gravaj urboj de la 
mondo funkcias delegito de Ika, kun fervore 
agadas kaj pere de Esperanto estas en kons
tanta interrilato kun la centrejo.

La oficiala organo de Ika «Katolika 
Mondo» aperas en gazeta formato Esperanto.
— Tio estas sendube grava sukceso por la 
tutmonda Esperanto-movado.—

Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista 
(IKUE) laboras kiel faka parto interne de Ika 
kiel ties speciala organizo de la por - Espe
ranta laboro.

Pluajn sciigojn donas la centrejo de Ika 
kaj IKUE en Graz (Aŭstrujo) Karmeliter- 
platz 5, aŭ la provizora direktoro en Brazilio
— S-ro A. Couto Fernandes, Laranjeiras, 225, 
Rio de Janeiro.

• ír I

Skolta Esperantista Ligo

Skoltoj Esperantistaj bonvole notu la 
adreson de la nova Sekretario de la Skolta 
Esperantista Ligo, al kiu oni devas sendi 
ĉiujn komunikaĵojn pri skoltaferoj esperantis
taj : Norman Booth, Netherton .Hudders jeld. A n- 
glujo.

O Esperanto e a Sciencia
A «Association Francaise pour 1’Avancement des Sci- 

euces» por occasião do Conuresso nirimanieute realizado 
eni Rouen, approvou diversas resoluções, a serem apre
sentadas ao Ministerio da Instrucção Publica, entre as 
quaes a seguinte :««A «Association Francaise pour FA- 
vaucement des Sciencas» chama a attenção das associa
ções scientificas e technicas para a questão da lingua 
internacional e faz votos para que, depois de se tereni 
convencido de sua importancia e da perfeita capacidade 
do Esperanto para resolvel-a, empreguem para a sua 
realisação todos os meios de acção, de que dispuzerem, e 
(jue especialmcnte levem ao conhecimento dos Poderes 
Publicos o enorme interesse que tem para a Sciencia e 
para a França que esse facto seja verificado sem perda de 
tempo.

lllustração Brasileira

Tiu ĉi belega ilustrita revuo (37 cm. x 
27 cm.), oficiala organo de la Aganta Komita
to de la Centjarfesto de 1’ Sendependeco de 
Brazilio, dediĉas en < iu numero tutan paĝon 
por la publikigo de Brazila rakonto esperan- 

A

ten tradukita. Ĝia 150 paga kristnaska speciala 
numero enhavas rakonton de d-ro Domingos 
Barbosa tradukitan de inĝ. A. Couto Fernan
des .

La Direktoro de la revuo estas inĝ. Eze- 
quiel Ubatuba, tre simpatia al Esperanto.

A •

Ciu ordinara numero kostas 2$000 kaj la 
speciala 5$000. Redakcio : Rua do Ouvidor, 
/0/.
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KRONIKO
MARANHÃO. S. José de Riba Mar— Je 

la 3a de Septembro, en la publika lernejo, s-ro 
Domingos Perdigão, ŝtata bibliotekestro, faris 
poroladeton pri Esperanto, al kiu ĉeestis la ge
lernantoj, la instruistinoj kaj aliaj loĝantoj en 
tiu ĉarma apudmara urbeto. Poste li malfermis 
kurson.

CEARÂ. Fortaleza — Ricevis la «Ateston 
pri lernado» la jenaj geesperantistoj : f-ino 
Amelia de Castro kaj s ro Antonio Freire Jucá.

Oni starigis kurson de Esperanto per ko
respondado (General Sampaio, 330.)

«Correio do Ceará» publikigis longajn 
artikolojn de s-ro Francisco Falcão pri la XIII 
Kongreso de Esperanto kaj pri Esperanto ĉe 
la Ligo de Nacioj.

Ciato— La klera pastro Manoel Feitosa 
eklernis Esperanton kaj promesis ĝin instrui 
en la tiea Seminario. Li estas redaktoro de 
gazeto «A Região».

RIO GRANDE DO NORTE.Jf^ró — «O 
Mossoroense» publikigis artikolon pri la vizito 
farita de esperantistoj al la Prezidanto de la 
Brazila Republiko.

BAHIA. S. Salvador
cias» publikigis telegramon el Ĝenevo pri la 
petskribo sendita al la Ligo de Nacioj.

Alagoinlias — « Correio de Alagoinhas» 
transskribis la tutan paroladon de generalo J. 
M. Moreira Guimarães okaze de la solena mal
ferma kunsido de la 6a Brazila Kongreso de 
Esperanto.

ESPIRITO SANTO. Victoria — S-ro Ar
thur L. de Araujo Primo sciigis ke oni inten
cas fondi esperantistan grupon. Ke tia intenco 
fariĝu realaĵo, estas nia deziro!

«Diario da Manhã» aperigis artikolojn pri 
la petskribo sendita de Brazila Ligo al la Ligo 
de Nacioj, pri Esperanto kaj la Brazila Ekspo
zicio kaj tradukon de artikolo de «Ĉeĥoslovaka 
Gazeto». -

«O Estado» publikigis artikolon pri la 
XIV Universala Kongreso de Esperanto.

S. PAULO. S. Paulo
Internacia Federacio», kies celo estas la inte
lekta kaj morala eduko de 1’ virino por ŝia 
emancipo. Gi decidis uzi Esperanton en sia 
eksterlanda korespondado. Direktas la mova
don s-ino Maria Lacerda de Moura (Av. An
gelica, 18L S. Paulo).

PARANA’. Coritiba — S-ro Renato Car
taxo daŭrigas fervore labori por nia afero. La 
tieaj ĵurnaloj publikigis lasttempe kelkajn 
sciigojn kaj artikolojn pri Esperanto, el 
kiuj ni citas la jenajn :

«Diario de Noti-

Fondiĝis «Virina

II

Commercio do Paraná — «La petskribo al 
la Ligo de Nacioj». «Esperanto kiel lingvo 
Internacia».

Gazeta do Povo. — «La Centjarfesto kaj 
Esperanto». «La disvastigo de Esperanto». La 
Estonta Lingvo» kaj «La Francaj Inĝenieroj 
kaj Esperanto».

RIO GRANDE DO SUL. Pelotas — La 
ĵurnaloj «O Rebate» kaj «Opinião Publica» 
transskribis la peton senditan al la Ligo de 
Nacioj.

MINAS GERAES. Barbacena — Tiu ĉi 
peto aperis ankaŭ en la gazeto «A Ordem», 
kiu aldonis kelkajn favorajn konsiderojn.

RIO DE JANEIRO — Je la 10a de Sep
tembro en «Centro Gallego» okazis festo or
ganizita de la laborista Societo «Gremio Ar
tístico Renovação».

Parolis pri Esperanto s-ro Antonio Vaz 
kaj oni kantis la esperantan himnon a La Es
pero» .

Dum tombolo kun la celo havigi monhel
pon al la suferantaj rusoj, d-ro Nuno Baena, 
prezidanto de B. K. E., partoprenis en la «ĵur
nalo parolata», kaj faris la Esperantan Kroni- 
kon. Vii ankaŭ deklamis la fablon «Cigno, 
Ezoko kaj Kankro»*

D-ro Nuno Baena bone sukcesis en sia 
propagando, varmigante la entuziasmon de la 
laboristoj jam esperantigitaj kaj altirante al 
la helpa lingvo la atenton kaj intereson de la 
aliaj, pro tio, ke li parolis nur en Esperanto.

—«Virina Klubo» okazigis du kunvenojn 
ĉe la klubanino] s-ino Custodia Marques kaj 
s-ino Adele Duarte de Souza.

Tiu ĉi efektiviĝis je la 15a de Decembro 
por soleni la naskiĝan datrevenon de 1’ karega 
Majstro.La festo komenciĝis per la bela maiŝo 
«Antaŭen» kaj finiĝis per la himno « La Es
pero» kantitaj de belaj fraŭlinoj. Kantis kaj 
deklamis poeziojn kaj monologojn la gekna
boj Léa Ramiro da Silva, Ilka de Oliveira 
Guimarães, Elisa Carnot Camilo kaj Manoel 
Domingues da Silva, fraŭlinoj Maria Luiza 
Bocayuva, Esther Bloomfield, Maria Cezar kaj 
Ruth Mascarenhas kaj s-roj d-ro Nuno Baena 
kaj Couto Fernandes. D-ro Venancio da Silva, 
en la nomo de Brazila Ligo Esperantista, sa
lutis la Klubon kaj d-ron Zamenhof. Poste oni 
dancis dum tri horoj.

— La Organiza Komitato de la «Spiritua
lista kaj Spirita Internacia Kongreso», kiu 
okazos dum la Cetjarfesto de 1’ Sendependeco, 
decidis uzi Esperanton, kiel propagandilon.
A

Gi-disdonos cirkulerojn en Esperanto al ĉiuj 
konataj spiritaj asocioj.
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— Je la 5a de Oktobro sub la aŭspicioj 
de «Virina Klubo», f-ino Yrany Baggi de 
malfermis kurson de Esperanto.

— «La Legio de 1’ Fondintoj de Nova So
cieto» rekomendis al siaj anoj la lernadon de 
Esperanto kaj per sia oficiala organo mal
fermis Esperantan kurson.

— Je la 15a de Novembro, la «Milita Juĝa 
Senpageco» aprobis proponon de Kapitano 
Diocleciano Martyr pri la starigo de«Amerika 
Konfederacio» sendotan al ĉiuj amerikaj re- 

A

gnestroj. Gi enhavas ordonartikolon pri la de
viga instruado de la helpa lingvo Esperanto.

— La «Grupo Laborista Esperantista» 
kunvenis je la 27a de Novembro kaj la 18a de 
Decembro.

— La 26an de Novembro, okaze de kurs
fina festo ĉe «Collegio Baptista», grupo de 
ĉarmaj knabinoj kantis la Internacian Mar oti, 
de E. Wanderley. La lingvo Esperanto estas 
ludita de f-ino Ondina Ribeiro.

— Mortis du bonaj amikoj de Esperanto, 
marŝalo Thaumaturga de Azevedo, eks tatestro, 
eksprez. de la Geografia Societo kaj de la 
Ruĝa Kruco kaj s-ro Antero Pinto de Almeida, 
direktoro prez. de «Jornal do Brasil», direkto
ro de 1’Kompanio «Komerco kaj Navigado», 
direktoro de la Komerca Asocio kaj prez. de 
la Agada Komitato de la Centjarfesto de l’Sen- 
dependeco de Brazilio. Amba» subskribis la 
peton senditan al la Ligo de Nacioj.

Al iliaj familioj niajn kondolencojn.

A. C. F.

BRAZILA GAZETARO
Rio de Janeiro• t

Dum la monatoj Septembro ĝis Decembro 
aperis multaj sciigoj pri Esperanto en la jenaj 
ĉiutagaj gazetoj : * Jornal do Commercio», 
«O Jornal», «Correio da Manhã», «A Noite», 
«G Dia» kaj «O Imparcial».

Aperis ankaŭ kelkaj artikoloj, el kiuj 
estas notindaj la jenaj:

«O Esperanto», artikolo de s-ro Honorio 
Ri/ereto.(Genesis, spirita monata revuo. Aŭ
gusto kaj Oktobroj.

«Brazila Esperantisto».{Reformador, 16/9) 
«La Ŝtatoj de Orienta Eŭropo» .(O Jornal, 

30/9À
«Kio estas Esperanto?». Renovação, mo

nata revuo, komunista-anarkista. Oktobro).
«La Ligo de Nacioj kaj Esperanto» {O 

Jornal, Correio da Manhã, 2/11).

«Esperanto ĉe la Ligo de Nacioj». A Noi
te, 8/11).

«Nova sukceso de Esperanto»’ (O Jornal, 
li/u;

«La XIV Universala Kongreso de Espe
ranto». (Jornal do Commercio, 22/11; O Jornal, 
23/11),

«Esperanto kaj Komerco».(O Dia, 23/11J.
«Al la internacionalistoj». {Nova Socie

dade, Decembro).
«Painlevé kaj Esperanto», artikolo sur la 

unua paĝo (Correio da Manhã, 14/12).
«Esperantista propagando». {Jornal do 

Commercio, 16/12).
«Esperanto en la lernejoj». {O Tempo, 

31/12).
«Skolta Esperantista Ligo». {O Escoteiro},

«O Paiz» kaj «Rio-Jornal» publikigis tele
gramon el Ĝenevo pri la petskribo sendita de 
Brazila Ligo Esperantista al la Ligo de Nacioj.

O Esperanto no Estrangeiro
INGLATERRA. Londres — A IS e 16 de Outu

bro ultimo eni Manor House, Bow.lley, os amigos do 
Esperanto, em reunião intima, resolveram fundar 
‘'The Priends” Esperanto Sociely com o fini de grar- 
gear mais avultado apoio da Sociedade dos Amigos 
(Society of Fiends), em favor do movimento esperan
tista e eni geral promover ou pugnar pela Causa da 
Paz por meio da Lingua Internacional.

O Snr. H. van Etten, de Paris, eni Outubro p.p., 
ff-z uma excursão pela Inglaterra afim de propagar o 
Esperantisme entre os compatriotas Quakers. E s em 
resumo o seu thema : <O Christŭo deve amar todos os 
habitantes do mundo, objectivo quasi impossível sem 
cmipreh-nsão reciproca; já di-pumos do instrumento 
para isso, — o Efperanto ; é um dever claro, positivo 
de todo Chri&tão uzal-o e divulgal-o.»

Tendo visitado Birmingham, Leeds e Plymouth, 
Lascahire e Cheshire. onde reuniu uni aŭditorio de 
200 pessoas, conseguindo realisar o seu ideal : a fun
dação da Soe. Espefant-Qtiaker.

Làverpool.— O Grupo esperantista desta cidade 
organisou, para scletnnisar o dia natalicia de Zamen
hof, importante programma : sessão exclusivamente 
etli Efperanto, concerto de peças selectas, opipaio 
lunch e itremeado de allusivos toast. Entre outros 
c mvi vas eminentes esp r<*va-se o Prof. Collitison, da 
Faculdade deLiverp>ol, <» Snr. Griffiths, conhecido 
litterato de Galles, e o Pastor Primavesi : os convivas 
eram apenas em numero de 80.

Plymuuth — O grupo esperantista recebeu a visita 
do Snr. Van Etter de Paris, em Outubro p. p., e a do 
illustre Snr. M. C. Butler que veiu expressamente 
fazer uma prelecçã » na Camara de Commercio, sobre 
o thema '«Esperanto e Commercio»; a impressão pro
duzida foi magnifica, o enthusiasmo do auditario gran
de, bem como a alh -são e o apoio de muitos circums- 
tantes. • ■

Sheffield— No intuito de provar que os Esperan
tistas mantém e animam o estudo das linguas nacio
naes, fundaram a um mez a Sociedade Cosmopolita, sob 
os aŭspicios da As?. Christŭ de Moços, (Fargate). As 
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sessões começam por breve conversação, das 7 h. 30 
até 8 h. 15 ; depois a sociedade fracciona-se em peque
nos grupos de varias linguas. Fallou-se já em Francez, 
Hespanhol e Allemão e organisaram-se secções para 
o Italiano, Russo e Esperanto, Julgam os fundado* 
res ter assim creado mais uma opportunidade para a 
pratica e divulgação da nossa lingua. Na Mond-Serva 
Ekspozicio, (de 3 a 16 de Outubro ultimo) nesta cidade, 
o grupo local organisou um mostruario na secçõo in
ternacional, onde se achavant expostos variados arti
gos esperantistas : além de objectos de propaganda 
foram distribuídos 10.000 exemplares de folhetos in
formando o publico sobre os últimos successos do 
Esperanto. O successo foi completo pela magnífica 
impressão na multidão, e principalmente nos circulos 
officiaes. (brno resultado immediato foram logo inau
gurados cursos para funccionarios postaes e na Uni
versidade, sob a direcção dos Srs. Applebaum, Pastor 
Primavesi, e Prys Griffiths.

FRANÇA. Paris — A importante revista com
mercial «Les Échosninaugurou um curso de Esperanto 
para seus assignantes e declarou que traduzirá gratui
tamente para o francez toda a correspondencia por 
elles recebida em Esperanto.

A resolução favoravel ao Esperanto assignada por 
21 membros da Academia de Sciencias de França aca
ba de ser enriquecida com as assignaturas de mais 4 
membros, entre os quaes o Snr. Painlevé, ex-presi
dente do Conselho de Ministros.

Na Exposição de 1’ «Komerca Organizo», realisada 
pela «Sindikata ĉnnbro de la Komerca Organizo» no 
«Granda Pa’aco» em Paris, ostentava-se o Esperanta 
Kiosko, do Centra Oficejo, muito visitado pelos circuni- 
stantes.

Lion — A Camara do Commercio, em Junho ul
timo, manifestou o desejo de que sejam creados cursos 
resumidos, com o exclusivo e limitado objectivo de 
ensinar a ler em Esperanto e quando necessario, res
ponder as cartas eommerciae*, utilizando a gramma
tica e o diccionario ou vocabulario esperanto.

Rouen — L' Association ftançlisepour l' Avancement 
des Sciences, no seu ultimo congresso, votou uma 
moção chamando a actenção das associaçõ?s scientifi- 
cas e techuicas para a questão da lingua internacio
nal e recommendando o estudo do Esperanto.

SUISSA. Genebra — O «Instituto Jean-Jaques 
Rousseau», conhecida e>C)lade sciencias educativas, 
resolveu convocar uma conferencia internacional, a 
reunir-se na próxima paschoa, para discutir os meios 
efficazes para a generalisação do ensino do Esperanto 
nas escolas de todos os paizes.

ALLEMANH \. Berlim — Antes do Congresso 
Internacional de Praga, realisou-se uma reunião espe
rantistaj qual compareceram, além dos representantes 
allemães, os de 15 nações estrangeiras. O indus
trial Grube, em nome do grupo esperantista «Grupo- 
Berlin», saudou os circumstantes com um esperançoso 
-- «Avante Esperanto». O conselheiro municipal 
Wege saudou-os em nome da cidade de Berlim. Em 
seguida o sr. W. W. Mann, de Londres, discursou 
sobre «A necessidade do Esperanto para a civiliga- 
ção commum dos povos depois da guerra, o melhor 
meio para a reconstrucção social». O conselheiro es
colar Engel saudou a Assembléa em nome das auto
ridades de instrucção publica, muito íympathicas ao 
Esperanto e recordou commovido seu encontro com o 
Padre Schleyer, justamente 30 annos antes, e as espe
ranças que nutria sobre o seu invento, o Volapuk, a 
cathedral da paz, como o intitulara. Depois fizeram- 
se ouvir os representantes da União állemã de Paz, 
o sueco cégo Ulsson, representando os esperantistas 

cégos, os representantes dos esperantistas da Ingla
terra e Bélgica (senhoras) da Bulgaria, Dantzig. Tche- 
co-slovachia, Finlandia, Lithuania, Noruega, pjlonia, 
Russia. Suécia, Hollanda, etc. D’ahi seguiram todos 
pára Praga.

— O Ministro dos Correios, favoravel á divulga
ção do Esperanto, autorisou as directorias postaes su
periores a investigarem qual o numero de funcciona
rios postaes, telegraphistas e telephonistas e o ende
reço dos mesmos e transmittirem essas informações 
ao Conselheiro Superior dos Correios Snr. O. Rebelde 
Bamberg, presidente da Liga internacional dos Func
cionarios Postaes Esperantistas.

Breslau — Está annunciado para Junho de 1922 o 
11° Congresso Germânico de Esperanto.

— A Socied, Esp. Germanica recebeu, para 
seu fundo de propaganda, da firma Mimosa A. G., 
de Dresden,a somma de 20.000 marcos.

DANTZIG.—O Prof. Max Amori, de Prauzt, se
cretario de Soe. Esp. de Dantzig, perante um aŭdito
rio de 50 pessoas, discursou sobre a «Solução do pro
blema da lingua internacional». Em seguida o sr. W. 
Kawecki, vice presidente, convenceu os assistentes 
sobre a utilidade pratica do Esperanto para os collec- 
cionadores.

ITALIA. Milão—Quinze esperantistas inicia
ram a propaganda por meio de excursões a Como, 
sob a direcção dos srs. Majnardi, Duchini e Camelli, 
presidente e membro da Esperanta Domo. P »uco 
tempo depois identico passeio foi realisado, a Monza ; 
como resultado installaram-se alguns cursos.

5. Giovani Valdarno — Após uma conferencia 
com o Padre Mazzini, abbade de Badiola, sobre a uti
lidade do Esperanto, alguns seminaristas encetaram o 
estudo da lingua e bem assim o Conego Peroni, di
rector do Seminario de Fiesole ; tendo ouvido Mazzi
ni, apprehendeu o grande alcance do Esperanto e ini
ciou a sua aprendisagem, apesar dos múltiplos encar
gos, de que se acha onerado.

Em 7erni, Tiento, Treviro, Veneza e Verona tem 
sido inaugurados noves cursos e bem assim em t do o 
Sul da Italia, ondi o movimento renasce pujante, 
graças aos esforços dos srs. Palermo e Cezarini.

Roma — O sr. Hon. Krekich, deputado por Zara, 
pediu < fficialmente ao sr. Ministro da Instrucção Pu
blica a sua opinião sobre a opportunidade da inaugura
ção de cursos livres de Esperanto durante o anuo 
lectivo de 1921 —1922, na Universidade e no Instituto 
Superior de Estudos Commerciae*, em Roma.

Trieste—A Soe. Italiana para o progresso das 
Sciencias, a 13 de Setembro ultimo, na ordem do dia, 
entre outros assumptos,votou uma moção favoravel ao 
Esperanto.

O Prof. Koni, A. Alessio, a 10 de Setembro, 
pronunciou bella e applaudida allocução sobre o «Es
peranto e Naciismo», provando que o Esperanto de 
modo algum se oppõe ao amor patrio, e que mesmo 
para os Italianos é o unico meio de fazer desapparecer 
a desigualdade em que se acha a sua lingua em rela
ção as outras, nos Congressos internacionaes.

V. S.

Federação Internacional Feminina
Acaba de ser fundada na Capital de 8. Paulo a Fe

deração Internacional Feminina, cujo objectivo é a edu
cação intellectual e moral da mulher para a sua emanci
pação. A Federação fundará grupos nos Estados, e já está 
funccionando o de Santos. A acção do agrupamento das 
senhoras se estendeiá ao estrangeiro, para o que resolveu 
fazer uso do Esperanto. EstáaJfrente do movimento D. 
Maria Lacerda de Moura (Avenida Angelica 181, S. Paulo)
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Ni ricevis kaj tre dankas :
Ekzercaro eltirita el Fundamento de 

Esperanto. Presejo de Albert Hille, Dres- 
den, Germanujo. Prezo nemontrita. Sur la 
paĝo 6 du preseraroj. Ĉu austataŭ Ĉu.

L’Esperanto et les Associations ln- 
ternacionales au Congrès Mondial de 
Bruxelles 1920. Esperantista Centra Oficejo: 
51, rue de Clichy, Paris. Prezo : 2 fr.
frankoj.

Esperanto, raporto prezentita al la Klubo 
de InĝenierojAde d-ro Aarâo Reis, Universitata 
profesoro. Gi estas publikigita de la Klubo 
mem kaj dissendita al ĉiuj membroj.

Essai sur la derivation comparée 
dáns les languesnaturelleset artificielles, 
par Camille Aymonier. Esperantista Centra 
Oficejo. 51, rue de Clichy. Paris. Prezo : 
5 fr. frankoj.

Eŭropo Unuigita. N0 1. (Skizo de 
praktika programo pacifista). Teksto Espe
ranta-Franca. V. Zielinski. Konstantinopolo. 
1921. Prezo : 25 pstrs ; 2 fr. frankoj. Im
pression «Phenix».

Nova Tempo — Libretaro. Unua ka
jero. Aŭstria Kolekto de legindaj rakontetoj, 
fabloj, k. t. p. —Eldonejo Nova Tempo, 
Wien, VI. Mollardgasse nr. 55 Aŭ strujo. 
Presita ĉe A. K. Perschak, Wien XXI. Prezo: 
3 g. mk. aŭ 0,30 sv. frankoj.

Tra la mondo. Internacia legolibro. 
Kolektita kaj prilaborita de Paul Bennemann. 
la parto: Por komencantoj, kun multaj bildoj 
kaj muziknotoj.Ferdinand Hirt & Soha en Leip
zig . a Esperanto Fako. Prezo : 10 g. mk.

Ĉu la kulturitaj nacioj bezonas kris
tanismon? Mediteroj notitaj de H. Salo- 
kannel. Vendata por la bono de blindaj espe
rantistoj. Aĉetebla e O. Y. Movado A. B. 
Kasarmink, 20. Helsinki. Finnlando. Prezo: 
3 respondkuponoj.

Regularo de «Nova Samideanaro», espe
ranta asocio fondita je la 14a de Aprilo 1919. 
Sidejo : Strato Tristão Gonçalves. 246. Forta» 
leza. Ceará. Brazilio.

La Katolika Esperanto-Movado kaj 
ĝia organo Espero Katolika. Eklezia apro
bo kun «Imprimatur». Eldonaĵo de la Inter
nacia Akcia Societo «Espero Katolika*, en Uden- 
hout. Nederlando.

Esperanto-Katalogo. No 1, eldonita 
de Pola Esperanto-Servo. Gvid. Francisko 
Prengel. Bydgoszcz. Kordeckiego ia. Polujo.

Gvidfolio tra Versailles. Eldonita de 
la loka Grupo sub la aŭspicioj de U. E. A.

kaj de la Iniciata sindikato por turismo de 
Versailles kaj ĉirkaŭaĵoj.

Dr. Ludovico Lazaro Zamenhof e a 
lingua internacional Esperanto. Propa
ganda folio eldonita de «Esperantista Rondeto 
Verda Stelo». S Caiharina. Brazilio.

Fratoj. Rakonto de Elin-Pelin. Tra
dukis el bulgara lingvo Georgi Fandikov. 
Kolekto «Bulgara Bukedo», N0 2. Mendebla 
de Centra librejo «Esperanto* Sofia-Bui rar ujo. 
Prezo : 8 Sd.

Esperanto - Katalogo. Nr. 5 Ok
tobro 1921. Eldonita’ de Esperanto-Verlag 
Friedrich Ellersiek. Berlin S 59. Wissman- 
nstr. 46. Germanujo.

Samideano. Internacia Biblioteko. 
N-o 1. Eldonejo Oskar Ziegler & K°, Mar- 
ktreduitz {B avaraj0}. Prezo : 2,50 M.

Babiladoj de bonhumora Zamenho- 
fano. J. Sapiro. Bialystok. Rekomendita 
de Esperantista Literatura Asocio. Prezo : 5 
respondkuponoj. Havebla ĉe Pola Esperanto- 
Servo. Kordeckiego ia Bydgoszcz. Po lujo.

La Pesto en Milano dum 1630. El 
«La Gefian oj» de A. Manzoni. Ĉapitroj 
XXXIa — XXXIIa tradukitaj de Dokt P. 
C. Monti. Kolekto de la Itala Katedro de 
Esperanto. Eldonistoj. Paolet.
Tagliarnento. Ballando. Prezo : L. 2.

Vojaĝo de Esperantistoj al la X* Uni
versala Esperantista Kongreso. Interesa 
ludo simila al la tre konata «Gloro». Eldono 
de Barnaula Esperantista Societo : Barnaulo. 
Siberio, Altaja gubernio, str. «Esperanto*, 59.

S. Vito al

Afiŝo kun esperanta teksto pri la 11-a 
Oficiala Foiro de Specimenoj - Barcelona 
20-30 Aprilo. Ĝi estas presita sur arta pa
pero imitanta fajencon (60: 64 cm).

Vortaro de Komercaĵoj. Aldono al la 
dua volumo de 1’ foira adreslibro de la In
ternaciaj Foiroj de Frankfurt a. M. Parto: 
esperanto - germana. Eldonita de Messamt 
(Esperanto-fako) Frankfurt 
nujo. Prezo: 1 marko.

Invito al la Printempa 
pzig. 6an 12an de Marto 
prospekto bele presita kaj 
propagandilo.

- 4

Hoteloj en Rio de Janeiro
Fluminense Hotel - P. da Republica, 207/209 
Parque Hotel - Praça da Republica, 211 
Minas-S. Paulo Hotel - P. da Republica, 199 
Hotel Gomes - Rua Visconde de Itaúna, 44 
Restaurant Schaieder - Rua Visconde de Ita- 

úna, 149

a. M. Germa-

Foiro de Leí-
1921. 12-paĝa 
ilustrita. Bona
i • • * l

1 ‘ • - l
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r KORESPONDADO
S-RO KAMISOV ANDREO, instruisto — 

str. Leono Tolstoj, 33. Simbirsko, Kuŝujo, de
ziras korespondadi pri liberaj temoj.

S-RO SEITARO MATSUBA — Tanabe, 
Kii, Japanujo, deziras interŝanĝi ilustritajn 
poŝtkartojn.

TRAVNIĈKOVA LUDMILA — Plzen 
A •* fi • •. •Qeh oslovakujo L.óhotinskà ul. 20, deziras kores
pondi per ii. pk, bfl, k. ĉ. 1. Li tuj respondas.

S-RO NICODEM STUZEWSKI, libristo 
kaj paperisto, Tomaszòw — Mazowiechi. Po* 
lujo, deziras korespondadi kun braziloj pri la 
prezoj de vivado kaj diversaj materialoj.

S-RO I. SAPIR TEJN, Poŝtkesto, 23, 
Gomel, Rusujo, deziras korespondadi per poŝt
kartoj.

S-RO HABERMEHL HENRIKO, sti. 
Lausane iP 2,Strasburg, Francujo, deziras inter
ŝanĝi p. k. i.

Kiu sendos al S-RO PAUL MUNTEN, 
Fuerstenwall, 1 jp, Dusseldorf, Germanujo, 40-50 
diversajn poŝtmarkojn, ricevos la saman nom
bron da nuntempaj poŝtmarkoj el lia lando.

D-RO AMERICO DA SILVA PINTO — 
Laranjeiras, 227, Rio de Janeiro, Brazilio, de
ziras interŝanĝi poŝtmarkojn.

DiagrAxVio de la Esperantaj kunrilataj 
vortoj

(D-ro John JV. Goetz haj Odilio Pinto)

Tre interesa poŝtkarto a etebla ĉe Brazila 
Ligo Esperantista.

Prezo : 600 rs, aŭ 3 respondkuponoj.

l

NACIA EKSPOZICIO

memoriga de la 1* centjara datre
veno de ^Sendependeco 

de Brazilio

kun partopreno de Ciuj nacioj

Rio de Janeiro

7 Septi mbro pis 15 Novembro
1922

: TOIRO !
TORTtKNIKO KAJ KONSTRUFAKO

Trintrmpa Foiro Ĵe In ĝis 112 de marto
TVituna Jairo delasa de aŭgusto ĝis 22, de septembra

decentra merkato porla, intemacia 
komerco kaj ofertado 

iame grava por eksponatoj kaj por aĉetantoj 
Informajn donas kaj aliĝojn akceptas 

MESSAMTFÜRDIE MUSTÈRMESSEN 
< IN LEIP21G

(Foirofugo por la Specimenfoiroj en Leipzig)

I
1

Petu prospektojn en Esperante laŭ 

jena adreso :

Commissão Executiva

do

Centenario da Independencia

Caixa Postal n. 890

la

rz

RIO DE JANEIRO
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